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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/4/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:7/22-4-2019    Αριθ. Απόφασης: 570/2019 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 22α Απριλίου  2019  ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 13.00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ. 2/20470/18.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 25.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 27.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 28.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 11.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

14.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
5. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

10. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος . 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι 
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οκτώ (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ: Έγκριση της αρ. 46/2019 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
4/2019 απόφασης του Συμβουλίου  της Δημ. Κοινότητας 
Αρχαγγέλου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος 
Κτηματολογικής Οδού Εντός του Οικισμού Αρχαγγέλου μετά 
από αίτηση της Κολιού Αικατερίνης». 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα εκτός 
Η/Δ επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, θέτει υπόψη 
του Σώματος την αρ. 46/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ 
αριθ. 4/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου 
που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού 
Εντός του Οικισμού Αρχαγγέλου μετά από αίτηση της Κολιού 
Αικατερίνης» 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 
Το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με το υπ΄αριθ. 2371/23-11-2018 έγγραφό 
του μας αναφέρει ότι, με αίτησή της, η κα Αικατερίνη Κολιού ζητά τον 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-
Ν-Ξ--Ο-Π-Ρ-Α) συνολικής επιφάνειας Ε=35,54 τ.μ. Δημόσιας 
κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Αρχαγγέλου, καταληφθέντος από 
τμήμα ισόγειας και διώροφης οικοδομής  με χρήση καταστήματος επί των 
ΚΜ 210-210 Α και 210 Β οικοδομών Αρχαγγέλου που εφάπτεται της οδού 
στις δύο πλευρές του.  
Προκειμένου, λοιπόν, να αποφασίσει το Δ.Σ. Ρόδου και να εκδώσει σχετική 
απόφαση προτείνω να προβούμε σε σχετική γνωμοδότηση επί του θέματος.                                                         
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου καλείται να 
γνωμοδοτήσει και  

 
Εισηγείται Ομόφωνα 

Τη θετική γνωμοδότηση στο αίτημα της Κολιού Αικατερίνης του ζητά τον 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-
Ν-Ξ--Ο-Π-Ρ-Α) συνολικής επιφάνειας Ε=35,54 τ.μ. Δημόσιας 
κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Αρχαγγέλου, με την προϋπόθεση ότι 
θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία και θα προσκομιστούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την Τεχνική Έκθεση της 
Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως κάτωθι: 
 



4 

 

Θέμα  : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού Εντός 
του Οικισμού Αρχαγγέλου  
Σχετ.   : 1) Η υπ΄αρίθμ. 2371/2018 αίτηση της κας. Αικατερίνης 
Κολιού  
 
 Έχοντας υπόψη :  
 1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό  
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού 
ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως 
κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφερείας.» 
3) Του Δ/τος της 8/02/1956  (ΦΕΚ 47/Α/1956) «Περί καθορισμού των 
επαρχιακών οδών του κράτους κατά τας διατάξεις του Νόμου 3155/1955 
περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»    
4) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις». 
 5) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) 
«Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που 
απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που 
περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της παραγράφου 
1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60).» 
 
 Με την ανωτέρω σχετική αίτηση της, η κα. Αικατερίνη Κολιού 
ιδιοκτήτρια της Μερίδας 210Β Οικοδομών Αρχαγγέλου, που βρίσκεται εντός 
του οικισμού Αρχαγγέλου, ζητά τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Δημόσιας 
Κτηματολογικής Οδού υπό στοιχείο Α με στοιχεία κορυφών  (Α-Β-Γ-Δ-Ε-
Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ—Ο-Π-Ρ-Α)  συνολικής επιφάνειας  Ε=35,54 
τ.μ., όπως περιγράφεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πολιτικού 
Μηχανικού Αντωνίας Β. Αφαντεντού και την Τεχνική Έκθεση του 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Βασιλείου Αφαντενού  τα οποία επισυνάπτονται 
στην αίτηση. 
 Στην τεχνική έκθεση του ο Μηχανικός αναφέρει τα παρακάτω :  
 «Η Κα Κολιού Αικατερίνη αιτείται, σύμφωνα με το συνημμένο 
Τοπογραφικό Διάγραμμα, τον αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α με 
στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ—Ο-Π-Ρ-Α)  συνολικής επιφάνειας  
Ε=35,54 τ.μ. Δημόσιας κτηματολογικής οδού εντός του οικισμού 
Αρχαγγέλου, καταληφθέντος από τμήμα ισόγειας και 2όροφης οικοδομής 
με χρήση καταστήματος επί  των Κ.Μ. 210- 210Α κ 210Β οικοδομών 
Αρχαγγέλου που εφάπτεται της οδού στις δύο πλευρές του. Η κατάληψη 
της οδού υλοποιήθηκε σε δύο στάδια και σε δύο διαφορετικές περιόδους 
ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής τόσο της 2οροφης οικοδομής όσο και 
της προσθήκης κατ’ έκταση  ισογείου. 
Η 2όροφη οικοδομή ανεγερθεί  με την υπ’αριθμ. 90/15-02-1968 
οικοδομική άδεια, τμήμα της οποίας, εξαρχικής  κατασκευής (1968)ο 
σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος  ισογείου και ορόφου, παραβιάζοντας  
το κτηματολογικό όριο της  ιδιόκτητης μερίδας και το  περίγραμμα της  
εγκεκριμένης  μελέτης κατέλαβε τμήμα του Κ.Χ. καθώς υπερυψωμένου 
αύλειου  χώρου εντός αυτού για λόγους ανεμπόδιστης και άμεσης 
πρόσβασης  λειτουργικής γειτνίασης με ιδιόκτητο Χ.Κ.Χ. στη νότια πλευρά 
του κτιρίου. 
Στο τέλος της 10ετίας του 1980 με αρχές του 1990 εδώ και τριάντα σχεδόν 
συναπτά έτη, η δραστηριότητα Κ.Υ.Ε. που ασκούσε ο ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης για λόγους λειτουργικούς και βιωσιμότητας επεκτάθηκε επί 
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πλέον εντός του Κ.Χ. με νέα κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση  του 
καταστήματός του. 
Συγκεκριμμένα  προέβει σε κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος από 
θεμελίωση με πεδιλοδοκούς , της φύτευσης τριών (3) υποστυλωμάτων που 
συνδέονται με περιμετρικούς δοκούς που αγκυρώνουν επί των στύλων του 
ισογείου στην πρόσοψη  της παλαιάς 2όροφης οικοδομής  της υπ ‘ 
αριθμ.90/1968 οικοδομικής αδείας. 
Η κατασκευή αυτή επικαλύπτεται από στραντζαριστή αυλακωτή μονόριχτη 
λαμαρίνα που εδράζει επί  μεταλλικού μεταβλητού ζευκτού με οριζόντιες 
διαδοκίδες επί των οποίων υπάρχει διάστρωση με μόνωση από σταθερή 
μεμβράνη εμποτισμένη με ασφαλτικό αδιάβροχο υλικό και εσωτερικά η 
κατασκευή επενδύεται με τσιμεντοσανίδα επίπεδης οροφής. 
Επίσης, μικρό τμήμα της ισόγειας προσθήκης κατασκευάστηκε κατ’ έκταση 
του καταστήματος στη δυτική πλευρά του κτιρίου σε χαμηλότερο επίπεδο 
οροφής του υφισταμένου προβόλου-μπαλκονιού του ορόφου που 
προβάλλουν εντός Κ.Χ.-δρόμου σε ασφαλές ύψος καθώς και μικρής 
επιφάνειας υπερυψωμένου υπαίθριου χώρου από οπλισμένο σκυρόδεμα για 
τις ανάγκες του καταστήματος με κατάληψη  του Κ.Χ. 
Η συνολική επιφάνεια που αιτείται τον αποχαρακτηρισμό της δημόσιας 
κτηματολογικής οδού που ήδη έχει καταληφθεί με οικοδομικές εργασίες 
είναι Ε=35,54 τ.μ. εκ των οποίων η μεν δομημένη επιφάνεια που αποτελεί 
την κάλυψη των κτισμάτων είναι Ε=31,40 τ.μ.και ο υπερυψωμένος 
διαμορφωμένος περιβάλλον αύλειος  χώρος είναι Ε=4,14 τ.μ. 
Σημειωτέον ότι επί της Κ.Μ.210 καθώς και της όμορης Κ.Μ 211 οικοδομών 
Αρχαγγέλου επί της πρόσοψης των οικοδομών με σειρά καταστημάτων που 
εφάπτονται  της κεντρικής δημοτικής οδού έχει δημιουργηθεί μια 
παγιωμένη κατάσταση(status) ενιαίων προσθηκών επί του Κ.Χ. με την εν 
τοις πράγματι καθορισθείσα  Ο.Γ. Η μοναδική πλέον δυνατότητα 
αποκατάσταση στο εν λόγω  πρόβλημα που προέκυψε επί σειρά ετών είναι 
αποκλειστικά και μόνο η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού και εκποίησης  
αυτών των τμημάτων που κατελήφθησαν και η απόδοσης- εξαγορά στους 
χρήστες μικροεπαγγελματίες. Αναμένεται λοιπόν να κινηθεί, εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων η  προβλεπόμενη διαδικασία με τις ανάλογες ενέργειες 
που απαιτούνται προς αποφυγή δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων στους  μικροεπαγγελματίες στην άσκηση  των εμπορικών 
δραστηριοτήτων τους, στις οποίες ,οφείλει η Δημόσια Διοίκηση ν’ 
ανταποκριθεί  με αμέριστη συμπαράσταση και τις δέουσες ενέργειες, επ’ 
ωφέλεια αμφότερων των μερών. 
Η αιτούσα λοιπόν ,πέραν των προαναφερομένων επικαλείται επίσης λόγους 
λειτουργικούς του Κ.Υ.Ε. κυρίως δε λόγους στατικής επάρκειας και 
ασφάλειας της κατασκευής στο σύνολο της που τυχόν κατεδάφιση θα 
επέφερε τεράστια ζημιά και ολική κατάρρευση της υπ αριθμ.90/1968 
εκδοθείσης οικοδομής και θα είχε ως ολέθριο αποτέλεσμα την ολοσχερή 
καταστροφή της μικρής επιχείρησης που αποτελεί την μοναδική 
οικογενειακή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται επί  μακρόν  και 
επί σειρά 10ετιων παρέχοντας τις ανάλογες υπηρεσίες στον τομέα της 
εργασίας και της απασχόλησης. 
Επισημαίνεται ότι από το 1968 ως ημερομηνία αρχικής κατάληψης του 
Κ.Χ., παρήλθε ήδη μια πεντηκονταετία συνεχούς χρήσης  του χώρου 
καθώς και μετά τις αρχές της 10ετιας του 1990 με νέα κατάληψη 
επέκτασης του καταστήματος για λόγους λειτουργικούς και βιοποριστικούς 
και ουδέποτε έκτοτε αλλοιώθηκε το περιτύπωμα της ισόγειας με Α’ όροφο 



6 

 

οικοδομής χωρίς πλέον να διαφοροποιείται η κάλυψη και η ογκοπλασία 
του. 
Μάλιστα η υφιστάμενη κατάσταση των κατασκευών έτσι όπως 
διαμορφώθηκε επί σειρά ετών ουδέποτε δημιούργησε προβλήματα και 
δυσμενείς συνθήκες στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία  του 
οικισμού χωρίς  να στερεί τις ανάγκες των κατοίκων του Αρχαγγέλου σε 
κοινόχρηστους και κοινωφελής χώρους. Δημιουργήθηκε ένα ισχυρό και 
βιώσιμο εμπορικό κέντρο με δραστηριότητες από μικροεπαγγελματίες  
κυρίως με καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος  επί της κεντρικής 
οδικής αρτηρίας χωρίς να παρεμποδίζεται η κίνηση και κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων με πλήρη ασφάλεια, με χώρους στάθμευσης ,πεζοδρόμια , 
πλατεία ,με κοινωφελείς  χρήσεις και λειτουργίες  με  αποτέλεσμα να έχει 
τα χαρακτηριστικά πολεοδομικού κέντρου του οικισμού και ως εκ τούτου 
αποτελεί χώρο αναφοράς για την ζωή και τις δραστηριότητες των κατοίκων 
του Αρχαγγέλου καθώς και για την βιώσιμη  και δυναμική ανάπτυξή του. 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψη όλα τα δεδομένα που εξελίχθησαν στον χώρο 
και δημιούργησαν νέες συνθήκες  και με κριτήρια χωροταξικά, 
πολεοδομικά, κοινωνικά και οικονομικά έρχεται να διασφαλίσει και 
καθιερώσει  η εν εξελίξει και η υπό θεσμοθέτηση β φάση της Πολεοδομικής 
Μελέτης του οικισμού Αρχαγγέλου. Η εν λόγω μελέτη στην φάση αυτή 
αποδέχεται και δημιουργεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
παραχώρηση του τμήματος στην όμορη ενδιαφερόμενη ιδιοκτήτρια και 
συγκεκριμένα το τμήμα Α  του καταπατημένου  Κ.Χ. επιφάνειας 35,54τ.μ. 
αφού:  
1. Χάνει τον κοινόχρηστο του χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
Πολεοδομική Μελέτη 
2. Εντάσσεται εντός του οικοδομήσιμου Ο.Τ.333 του Σχεδίου Πόλης. 
3. Η πρόσοψη του αποτελεί την Ο.Γ. που ταυτίζεται με την Ρ.Γ. επί της 
κύριας-πρωτεύουσας οδικής αρτηρίας. 
4. Το δυτικό τμήμα του κτιρίου καθώς και ο υπερυψωμένος αύλειος 
χώρος είναι εντός της προβλεπόμενης Ο.Γ.  της Π.Μ. αποχαρακτηρίζοντας 
τμήμα του Κ.Χ. σ ’όλο το ανάπτυγμα της κτηματολογικής οδού. 
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αποτελούν μελέτες και είναι αποτέλεσμα  
αποδοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών  σ’ αυτήν  την 
διαδικασία της εν εξελίξει. Πολεοδομικής Μελέτης καθώς και της έγκρισης 
της αρμόδιας επιβλέπουσας Αρχής ,στη φάση που βρίσκεται. 
Ως εκ τούτου η υποβληθείσα αίτηση αποχαρακτηρισμού του τμήματος Α 
Ε=35,54 τ.μ. ουσιαστικά έρχεται να επισπεύσει  την παραχώρηση του, με 
εξαγορά μέσω εκποίησης με άλλη  προβλεπόμενη σύννομη διαδικασία από 
αυτή  που θα επιβάλλει στην συνέχεια  και σε απρόβλεπτη μακροχρόνια 
διάρκεια με την σύνταξη της πράξης εφαρμογής ως αναγκαστικά 
προσκυρωτέο στους όμορους ιδιοκτήτες, μετά την απώλεια του  Δημόσιου 
–Κοινόχρηστου Χαρακτήρα του ,προ του 1923 τμήματος του οικισμού 
Αρχαγγέλου. 
Καταλήγοντας , συμπερασματικά προκύπτει ότι , βασική λοιπόν και 
αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της μονιμότητας των 
κατασκευών καθώς και για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
καταστήματος απαιτείται εκ  των πραγμάτων ο αποχαρακτηρισμός  του 
τμήματος Α του Κ.Χ.  της Δημόσιας κτηματολογικής οδού και η εκποίηση 
του αρμοδίως  προκειμένου να προβούμε στην υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.4495/2017 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας . 
Με βάση τα παραπάνω, ζητείται ο αποχαρακτηρισμός του τμήματος Α της 
Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, όπως αποτυπώνεται στο από Σεπτέμβριος 
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2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα, υπό στοιχεία γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-
Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α) Εμβαδού 35,54 τ.μ. που καταλαμβάνει η ισόγεια με 
1ο όροφο  οικοδομή επί της Κ.Μ.210 β οικοδομών Αρχαγγέλου τμήματος 
ιδιοκτησίας Κολιού Αικατερίνης, στον οικισμό Αρχαγγέλου του Δήμου 
Ρόδου.» 
 Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε 
συνδυασμό με τα αρχεία της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι ισχύουν τα 
ανωτέρω και συγκεκριμένα : 
 α) εντός της Κτηματολογικής Οδού έχουν κατασκευαστεί τμήματα 
κτισμάτων καθώς και τμήματα αύλειων χώρων . 
 β) Η επιφάνεια των κτισμάτων είναι 31,40 τ.μ. και η επιφάνεια του 
αύλειου χώρου είναι 4,14 τ.μ.  
    Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η θετική γνωμοδότηση των οργάνων 
του Δήμου, για να εκδοθεί η Διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού του 
τμήματος Α της Κτηματολογικής Οδού με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-
Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ—Ο-Π-Ρ-Α)  συνολικής επιφάνειας  Ε=35,54 τ.μ.. 
    
    
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις  του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-
06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση του Συμβουλίου  της Δημ. 
Κοινότητας Αρχαγγέλου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α της Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, 
όπως αποτυπώνεται στο από Σεπτέμβριος 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα, 
υπό στοιχεία γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α) εμβαδού 
35,54 τ.μ. που καταλαμβάνει η ισόγεια με 1ο  όροφο  οικοδομή επί της 
Κ.Μ.210 β οικοδομών Αρχαγγέλου τμήματος ιδιοκτησίας Κολιού 
Αικατερίνης, στον οικισμό Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου.» 

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Μ.Δράκος και  Μ.Χριστοδούλου ήταν απόντες από 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 
 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 
άρθρων 93 και 79   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του Σώματος, 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα (αρ.Απόφασης 498/2019 Δημοτικού Συμβουλίου- 

Α.Δ.Α: και για τους λόγους που περιγράφονται 
στο αρ.πρωτ. 2/21260/2019  έγγραφο του Προέδρου της 
Ε.Π.Ζ. 
 

2. Eγκρίνει την υπ’αρ.46/2019 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με ην οποία εγκρίνεται η αρ. 
4/2019 Απόφαση του Συμβουλίου τη Δ.Κ.Αρχαγγέλου  για τον 
αποχαρακτηρισμό του τμήματος Α της Δημόσιας 
Κτηματολογικής Οδού, όπως αποτυπώνεται στο από 
Σεπτέμβριο 2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα, υπό στοιχεία 
γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α) εμβαδού 
35,54 τ.μ. που καταλαμβάνει η ισόγεια με 1ο  όροφο  οικοδομή 
επί της Κ.Μ.210 β οικοδομών Αρχαγγέλου τμήματος 
ιδιοκτησίας Κολιού Αικατερίνης, στον οικισμό Αρχαγγέλου του 
Δήμου Ρόδου.» και επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης. 
 
 
 

 
    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


